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stå for VM 2015
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Alt hvad du skal bruge til dine pile:
•
•
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Pileskafter i østrisk fyrretræ i 13 forskellige spine
Spidser i stål og messing
Fjerfaner i 17 forskellige former
Rådgivning om valg af pile-spine og vægt
Forsendelse til hele landet

Værktøj og tilbehør
Læderhandsker, -armbeskyttere og -koggere
Spændende 3D dyr fra Longlife
Langbuer fra Falco, Border og Tomahawk

www.langbue.dk • Tlf. 57 83 17 26 • mail@langbue.dk
Jesper Dyhr • Ottesvej 1 • 4180 Sorø

ETHAFOAM

®

Det perfekte skivemateriale
til alle former for bueskydning

•
•
•
•
•
•

SUPER SLIDSTÆRKT
VANDTÆT - TÅLER AL SLAGS VEJR
NÆNSOM VED PILENE
NEMT AT ARBEJDE MED
ØKONOMISK
RING FOR NÆRMESTE FORHANDLER

GRANBY FOAM AS
TELEFON 54 77 81 32
WWW. GRANBYFOAM.DK

gimli-store.dk
- håndsektioner - fingerlapper - pileudtrækker - faner - nocker spidser - stabilisator - dæmper - V-bar - buestativer - buetasker skydehandsker - faneapparater - fingerslynger - gripmaker - scopes - sigter sigtenåle - altid gode tilbud - armbeskytter - bueben - strengemåler nocktænger - umbraco-sæt - pile - strenge - lim - voks - plunger - pilehylder
- clicker - pilekogger - bueopspænder - compoundbuer - ansigter - kisser nocker - træningsbånd - peeps - brystskjold - releaser - begyndersæt - osv

Stavtrupvej 1 K - 8260 Viby J. Tlf. 2929 7232. Mail: gimli@gimli-store.dk
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LEDER

INDHOLD

Glædelig jul
og godt nytår!

Kammerpige med guldstøv
i fingerspidserne
4

Hvilket år det har været for Bueskydning
Danmark. Der har været rigtig mange spændende
oplevelser at fortælle om, og I læsere har med
garanti mange historier fra i år, som I deler med
hinanden ved klubaftner, turneringer osv. Det er
herligt.
Udfordringerne er altid til stede, og gejsten hos
jer er lige så stor. I gennem længere tid har det
vist sig, at den positive udvikling og de gode
resultater fra vores forskellige landshold har skabt
opmærksomhed, som kommer flere klubber,
medlemmer og forbundet generelt til gode. Især
efter VM’erne i efteråret har vejen til nye sam
arbejdsmuligheder virkelig åbnet sig op. Det skal
undersøges og eventuelt prøves af, hvordan de
kan komme flest mulig til gavn.

Her bor MAJA JAGER
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Kammerpige
med guldstøv
i fingerspidserne
BUESKYDNING har fået mulighed for at bringe en artikel fra online
magasinet Sport Executive, november 2013, der kommer helt tæt på
Maja Jager. Hun fortæller om livet i Sydkorea, og hvordan hendes liv
har ændret sig radikalt, siden hun flyttede fra Danmark.
Pladsen er trang på værelset i Goesan i Sydkorea. Men danske Maja
Jager er efter otte måneder i Sydkorea en helt ny bueskytte – og
verdensmester.
Af Team Tekstwerk. Foto: Dean Alberga/World Archery

Belek i Tyrkiet. Intensiteten er høj, Kameraerne snurrer, og danske Maja Jager gør sig klar med bue og
pile før dette års VM-finale i OL-disciplinen recurve.
Sensationelt har den 21-årige danske kvinde på sin
vej til finalen slået den sydkoreanske OL-guldvinder,
Ki Bo Bae, og verdensrangslistens nummer 1, Yun
Ok Hee, ligeledes fra bueskytte-stormagten Sydkorea.
Nu venter den sidste dyst mod kineseren Xu Jing,
og det er helt lige mellem de stærke bueskytter.
Ingen vil give sig, og matchen slutter 5-5. VM-finalen skal nu afgøres med en sidste pil. Den, der rammer tættes på midten, har vundet. Først sender Maja
Jager sin pil af sted, og den rammer lige præcis ringen omkring 10 points. Så er det Xu Jings tur, og
den kinesiske pil er nærmest identisk tæt på pletten.
Men få millimeter gør forskellen, og marginalerne er
danske. Maja Jager er sensationelt verdensmester 13 år efter en otte-årig fynsk pige prøvede sin første
bue ved en julemesse i Nørre Broby.
– Det var fantastisk at stå inde på finalebanen i
mit livs match. Det var så vildt, som det overhovedet
kunne blive. Da det går op for mig, at guldmedaljen
er hjemme, er det, som om en bølge af lykke skyller
ind over mig, og jeg føler den lettelse, som altid
kommer efter at have stået i en presset situation,
fortæller Maja Jager.
Stress i Asien
Tilbage i Goesan, Sydkorea, er der ikke meget guld-

4

støv over det kammer på 30 kvadratmeter bolig,
som Maja Jager deler med en taekwondokæmper og
en anden bueskytte. Men det er en pris, hun er mere
end villig til at betale for at træne hver dag i bueskyttens mekka – Sydkorea. I årevis har Sydkorea domineret især kvindernes bueskydning, og Maja Jager
tog i begyndelsen af 2013 til Østen for at hente de
små marginaler og samtidig studere på et sydkoreansk universitet sammen med den mandlige landsholdskammerat Johan Weiss Hansen.
Et stort skridt for en pige vokset op i Nørre Broby
på Fyn med knap 1.500 indbyggere. Nu bor hun på
et værelse i Goesan, hvor der i alt er omkring 37.000
indbyggere to en halv times togrejse fra hovedstaden
Seoul. Den daglige træning foregår på Kim Hyung
Tak Archery Training Center, hvor Kim Hyung Tak, en
stor personlighed i sydkoreansk bueskydning, lærer
fra sig.
Maja Jager fik ideen fra Johan Weiss Hansen efter
længere tids træning med sydkoreanske konsulenter.
Det lød helt rigtigt. Hvis man vil noget med bueskydningen, så er Sydkorea stedet. Men da tiden til afgang nærmede sig, satte det tankerne i gang.
– Jeg kan huske, at jeg flere gange nærmest blev
bange for at tage af sted, og jeg fik det helt dårligt,
når jeg tænkte på det. Men andre dage blev jeg
også helt spændt på alt det, der skulle ske, og hvordan det hele ville blive, siger fynboen.
Fortsættes på side 6
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Fortsat fra side 5

Nu otte måneder senere kan Maja Jager se tilbage
på en benhård opstart, hvor hun nærmest har oplevet de tre første måneder som en lang nedtur.
– Vi var utroligt stressede på skolen, hvor vi skulle
lære koreansk. Vi havde en mandlig lærer tre dage
om ugen, og han havde en idé om, at vi kunne
huske ordene, når vi havde hørt det en gang. Det
var så sammen med ti andre ord, vi ikke havde hørt
før. Det var utroligt hårdt, siger hun.
Et nyt guldgreb
Nu går det bedre med det koreanske sprog, og så
har der i den grad været bonus med buetræningen
under Kim Hyung Tak, hvor en teknikændring førte
til et fremskridt på 40 points på en uge.
– Han ændrede grebet i strengen, så den kom
længere ud og ligge i fingrene. Helt ud i første led,
hvilket har gjort mit slip betydeligt hurtigere. Og hurtigere er lig med bedre, fortæller Maja Jager.
Den tekniske ændring har kostet deltagelse i et
par World Cup tidligere på året, fordi det var bedre
at blive hjemme i Sydkorea end at tage til World
Cup-stævner. Men når Maja Jager ser tilbage på sæsonen, så kan hun se tilbage på det ypperste. En
VM-guldmedalje vundet i begyndelsen af oktober, og
så slog hun endda Sydkoreas to største profiler på
vejen til finalen. Det gav da også masser af opmærksomhed, da Maja Jager kom tilbage til skolen i Goesan.
– Jeg har været i tv herovre et par gange, og på
skolen har de været rigtigt glade for den promovering, de har fået. De fleste sydkoreanere har været
positive. Men der har også været to, som synes, jeg
godt kan tage hjem nu. Den ene sagde det dog med
et smil på læben.
Tro nu ikke, at succesen er gjort med et skift af
greb. Det er et helt andet setup i Sydkorea, hvor
bueskydning er en sportsgren, der bliver taget meget
seriøst. Det mærker Maja Jager da også i den daglige træning. Nu træner hun 35 timer om ugen med
en bue i hånden, hvor det før var omkring 25 timer.
Læg dertil en godt portion styrketræning og løbetræning.
– Der er kun omtrent 2.000 skytter i Sydkorea,
men de er alle professionelle. De skyder på skolehold, og derefter er det på byhold eller firmahold. Er
man god, går man direkte fra high school til et firmahold eller byhold, hvor man så får løn for at
skyde. Hvis de slår en verdensrekord eller vinder en
medalje til VM eller OL, så får de penge hver måned
resten af deres liv, og du kan se nationale bueskydningskonkurrencer på tv, siger Maja Jager.
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Sydkorea frem til Rio
En dansk satsning på bueskydning er noget helt
andet. Selv om Maja Jager er verdensmester, så vrimler det ikke ligefrem med sponsorer, fordi det er en
meget lille sport i Danmark. I stedet er Maja Jager i
den grad afhængig af sit forbund og Team Danmark.
Planen lige nu er at fortsætte med sprogundervisning frem til marts næste år. Efter et år skal projektet
evalueres, og Maja Jager håber, at Team Danmark
siger god for at forlænge opholdet frem mod OL i
Rio i 2016.
– Det er ikke en let beslutning at forlænge opholdet herovre med 3-4 år, men som jeg ser det nu, så
er det sådan, det kommer til at blive. Skolen og min
træner er glade for at have mig her, så det kommer
nok til at afhænge af, om Team Danmark fortsat ønsker at støtte projektet. Jeg håber, en VM-titel kan
hjælpe lidt på det. Jeg er i hvert fald overbevist om,
at det har været afgørende for, at det faldt til min
side ved VM i Tyrkiet, siger hun.
De næste måneder vil afgøre, om Maja Jager fortsætter livet i Sydkorea. Håbet er lige nu, at hun kan
læse it på det sydkoreanske universitet, når sprogstudiet er overstået. Men tag ikke fejl. Det er først og
fremmest samarbejdet med Kim Hyung Tak, hun
gerne vil fortsætte.
– Han er stort set på banen hver dag. Han retter
ikke på mig hver dag, men han holder øje, så hvis
jeg begynder at trække i den forkerte retning, kan
han hurtigt rette mig ind igen. Vi arbejder både med
tekniske punkter og skyderytme. Samtidig går han
også ind for en personlig udvikling, så man for eksempel enten kan blive mere hårdfør eller åben af
natur. Så han fungerer også som en mentor, siger
den danske guldskytte.
HVIS DU VIL VIDERE:
Følg Maja Jager:
http://maja-jager.dk/
Følg hendes træningscenter her:
Kim Hyung Tak Archery Training Center:
http://archeryschool.com/
SPORT EXECUTIVE
Sport Executive er selskab, der producerer banebrydende sportsjournalistik via udgivelsen af digitale
magasiner. Læs mere om Sport Executive på
www.sportexecutive.dk, hvor du også finder deres
gratis, online magasin.

Danmarks 2 suverænt bedste compoundskytter Martin Damsbo &
Stephan Hansen har valgt det bedste der fås til bueskydning:

MATHEWS APEX & PSE DOMINATOR
Deres sejsrækker er imponerende, deres udstyr det bedste der fås.
Og så er de staff-skytter for Baldur´s Archery. Vi er utrolig stolte
af de 2 gutter, og ønsker dem held og lykke fremover.

®

BALDUR’S ARCHERY

Ørbækvej 6
7330 Brande

Aut. PSE / MATHEWS / HOYT forhandler er den eneste garanti for fabriksgarantier.
Som agenturholder, anviser vi nærmeste forhandler.

Hovedgaden 17A
4140 Borup

Buejagt i Danmark og udlandet + udstyr: www.baldurs-archery.dk

April2013.indd 1

Tlf. 97 18 33 56
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Her bor
Maja Jager
Tekst: Team Tekstwerk. Foto: Maja Jager

Eksempler på Majas hverdag:
Tirsdag:
Jeg står op klokken 7.15. En halv time senere sidder
jeg i kantinen og spiser morgenmad. Alle måltider
består af ris, suppe, kød. Nogle gange er der også
spejlæg og grøntsager. Det sker, at vi også får pomfritter, men så er det i stedet for kød. Fra 9-13 får
jeg undervisning i koreansk. 50 minutters undervisning og 10 minutters pause. Så er der frokost i kantinen. Herefter er det direkte ud på cyklen. Det tager
10 minutter at cykle ud til bue-banen. Klokken 14.00
begynder træningen. Skydningen fortsætter til klokken 18, hvorefter jeg cykler tilbage til skolen for at få
aftensmad. Fra 19.30 til 21 er der styrketræning. Alt
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efter, hvor mange lektier vi har fået for, så læser jeg
frem til klokken 23. Og så på hovedet i seng.
Onsdag:
Jeg står op klokken 7.15. Spiser morgenmad i kantinen klokken 7.45. Hvis vi ikke har nået alle lektierne
tirsdag aften, går vi direkte fra morgenmad til klasseværelset og læser lektier til klokken 9, hvor undervisningen begynder. Klokken 13 slutter det, og vi spiser
frokost. Klokken 14 begynder bueskydningen. Det
fortsætter til klokken 18. Så kan jeg cykle hjem til
skolen og få aftensmad. Efter maden laver jeg lektier
i et par timer. Hvis der ikke er så mange lektier for til
den næste dag, forsøger vi at lave lidt frem, så de
dage, hvor vi har styrketræning ikke bliver så hårde.

Forbundsmøde 2014
Der indkaldes hermed til ordinært Forbundsmøde i DLG | Hvidkærvej 29 | 5250 Odense SV
Søndag d. 13. april 2014 kl. 10.00
Dagsorden ifølge lovene.

Specificeret dagsorden, det reviderede regnskab og budgetforslag, lovforslag samt fuldmagtsformular
tilsendes foreningerne senest 3 uger før mødets afholdelse.
Evt. ændringsforslag, der kan fremsættes af samme kreds, der kan fremsætte lovforslag, skal
for at blive behandlet på mødet være BD’s sekretariat i hænde senest 6 uger før Forbundsmødet.
Forslag til personvalg skal være os i hænde senest 6 uger før Forbundsmødet.
Deltagerpris: kr. 200.- pr. person – Prisen dækker frokost og forplejning
Sidste tilmeldingsdato er 28. februar 2014

Rolf Lind
Formand Bueskydning Danmark
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ALT OM BUESKYDNING
BUESKYDNING

Ram plet (10 point) med bue
og pil fra 70 meters afstand.

Der indledes med en rankingrunde, hvor hver skytte
skyder 72 pile. Det samlede antal point afgør
seedningen i de følgende knockout-konkurrencer.

70 meter

RECURVEBUEN

PULS

Man skal være rolig, selv med en puls på
180. Det gælder også efter en forbier, hvor
det handler om at bevare roen over for
modstanderen. Vejrtrækningsteknik og
arbejde med sportspsykolog er en stor del
af sporten for de danske bueskytter.

Recurvebuen har en krumning på buebenene - deraf navnet. Buen er typisk enten
lavet af en håndsektion af aluminium og bueben af lamineret træ eller en kombination
af træ, glas- og kulfiber.

Bueben

VERDENSMESTER

Maja Jager
Streng

22-årige Maja Jager flyttede til Sydkorea i marts,
hvor hun lærer koreansk og skyder på fuld tid og
trænes af en sydkoreansk træner.

Vægtstabilisator
Nockmærke

Markering på strengen,
som sikrer, at pilen
placeres samme sted
hver gang.

Sigte
Gummi

Tager
vibrationerne

Stabilisator

PILEN

Pilen tilpasses af skytten selv mht. længde, montering af spidser og faner.

Spin faner
Giver pilen rotation,
hvilket gør den
mere retningsstabil

Kilde: Dansk Bueskytteforbund, landstræner Ole Gammelgaard og Ritzau. Foto: Das Büro for Team Danmark

Kulfiberskaft

# Vinderen af hver kamp går videre til næste
runde, indtil der kun er to tilbage i en finale. Der
skydes bedst af fem sæt, hvor hver skytte har tre
pile. Bueskytterne skiftes og har maksimalt 20
sekunder til hvert skud.

1: TRÆKKET

Den dynamiske bevægelse må ikke stoppe,
før pilen sidder i skiven. Et jævnt langsomt
træk på 3-5 sekunder.
Albuen op over skulderhøjde, ellers kan trækket ikke holdes. Samtidig trykkes buen mod
skiven. Stabilt træk/tryk skal være 50/50.

50%

10-DELT RINGSKIVE
Diameter: 122 cm

10 = 12,2 cm

2: SIGTE

Der er kun ét sigte på buen. Derfor
bruges hagen typisk som andet
ankringspunkt. Strengen trækkes
tilbage til nøjagtigt samme punkt
hver gang.

Sigte

50%

3: CLICKER
Clicker
Pil

4: SLIPPET

Alle fingre skal ”af strengen”
på samme tid for at minimere
”s-kurven”. Fingermusklerne
skal bruges til at slippe med ikke til at trække med. I så fald
mistes kontrollen.

Pilen skal trækkes
lige langt tilbage hver
gang og slippes på
det rigtige tidspunkt.
Når pilen trækkes
gennem clickeren,
afgiver den et lille
klik, hvorefter pilen
slippes.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Hvis pilen berører skillelinjen til en højere
værdi, tæller den som højeste værdi.

Clicker

Træk

Gør trækhånden lang. Slap af i
håndled og giv efter i fingrene.

”klik”

Strengen slippes. S-kurve opstår...

Indstilling

Finjusteres jævnligt.
Blandt andet som følge
af temperaturforskelle.

Slip

...pilens flugt.

Netop slippet har Maja Jagers sydkoreankse træner forbedret så hun
steg 40 point på en uge. ”Han ændrede grebet i strengen, så den kom
længere ud og ligge i fingerne, d.v.s. helt ud i første led, hvilket betød, at
mit slip blev betydeligt hurtigere og dermed bedre”.

Stålspidser
i nøje afmålt vægt

Mexico
udfordrede
verdenstoppen

Mexico City var den 10. november vært for en inspirerende ny form for
bueskydning, hvor et verdenshold mødte et mexicansk All-star hold.
Recurve og compound skytter var samlet på hvert hold. Danmark var
repræsenteret ved Martin Damsbo, og BUESKYDNING bringer indtryk
fra hans tur. Det blev en ekstraordinær oplevelse.
Tekst og foto: Martin Damsbo, TIK Bueskydning
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Mexican Challenge er bueskydningens svar på golfens Ryder Cup. I golfens verden er det USA mod
Europa, men i Mexico Challenge er det Mexico mod
Resten af verden. Stævneformen er ny, og der blev
skudt som to hold, hvor der der er 4 compound og
4 recurve skytter på hvert hold. Hver vunden match
giver point til holdet, og det hold der, når dagen er
omme, har flest point, er den samlede vinder. Der
skydes både individuelle og mixhold matcher.

min skudrutine. Jeg troede bare det var mig og den
lange rejse, der drillede, så jeg tænkte ikke meget
mere over det, lige indtil Oh fra Korea begyndte at
vise tegn på det samme (forstår ikke koreansk men
ud fra hans kropssprog at dømme). Vi fandt til sidst
ud af, at måske det er fordi vi er ca. 2200 meter
over havet og at højden nok kunne spille os et pus,
og ja, det gjorde det. Det var hårdt at skyde med
bue.

Jetlag og højdesyge
Jeg var inviteret til at deltage af de mexicanske arrangører, og jeg viste ikke meget om konceptet,
inden han tog på den døgnlange rejse mod Sydamerika. Jeg var blandt de første skytter, der ankom til
Mexico City, og allerede morgenen efter ankomsten
var jeg på træningsbanen. Her var også Jean-Charles
Valladont fra Frankrig, Juan Rene Serrano fra Mexico
og Jin Hyek Oh fra Korea. Træningen foregik på
deres nye olympiske træningscenter med plads til 13
baner. Det var et meget lækkert område og bygninger. Perfekt til skydning. Det var også en fornøjelse
at kunne stå og skyde i t-shirt i starten af november.
Træningen startede okay, dog kunne jeg mærke, at
jetlaget var til stede og den lange rejse sad i kroppen. Det var dog lidt værre end normalt, og jeg følte
simpelthen ikke, at jeg kunne få skuddene arbejdet
af hurtigt nok. Jeg følte, at jeg havde holdt vejret i
evigheder og måtte ”gispe” efter vejret igen under

Primetime TV
Efter træning kom vi kort tilbage til hotellet for at
spise, for hurtigt at skulle videre til live interviews på
FOX’ sports kanal i Mexico. Hele ideen med Mexican
Challenge eventen er at skabe et stort bueskydningsarrangement, der kan være med til at fremme bueskydning generelt, men hovedsageligt bueskydning
og medier i Mexico. Landet håber at kunne få VM til
Mexico i 2017, så denne event er første skridt i den
retning. De havde gjort et kæmpe arbejde med medierne, og der var forberedt to interviews i to forskellige sports programmer: ”Fodbold for Alle” og
”Best of FOX Sport”.
Det var en meget underlig følelse at sidde der og
ikke fatte en dyt af det spanske, og så kom der lige
lidt engelsk engang imellem, som jeg kunne svare
på. Så jeg har ingen ide om det blev godt eller ej.
Arrangørerne sagde dog, at det var rigtig godt, og vi
så det senere om aftenen blive genudsendt i prime

time. Det var en sjov oplevelse, specielt når vi ikke er
vant til så meget medieopbud omkring bueskydning
i Danmark.
Træning og sightseeing i Mexico City
What a day. 3. dagen startede med træning. Foruden de skytter der skal konkurrere, så er Matt
Stutzman også kommet. Han skal lave show opvisning i pausen samt et lille foredrag til søndagens
stævne. Til dem, der ikke kender Matt, så er Matt
nok en af de fedeste personligheder, der kan gå
iblandt os. Matt er sølvvinder ved Paralympiske lege i
London i 2012. Han har ingen arme, ja I læste rigtigt, en bueskytte uden arme. Men på trods af hans
handicap er han en person, som vi alle kan lære en
masse af. Han er altid et stort smil og lyser langt væk
af positivitet. Han blev født uden arme, så han har
altid været vant til at skulle klare sig. Hvilket han
også gør. Han er rejst til Mexico sammen med hans
bedste jagtkammarat ikke nogen hjælper eller noget.
Det er så fascinerende at se, hvad han kan gøre med
hans fødder. Alt klarer han selv, han kan skyde, stille
sigte, trække pile, køre bil osv. Alt klare han uden at
bruge specielt udstyr, alt er hvad, vi andre ville
bruge.
Derudover er han altid klar på en god joke for at
bryde isen og få smil frem på folk. F.eks. elsker han
at fortælle, hvad han fik i gave sidste år af hans jagtkammerat, han fik et par camo handsker (igen man-

den har ingen hænder…), og så nyder han at se
folks reaktion. Folk, der ikke kender ham, ved ikke
hvordan de skal reagere, om han er seriøs eller om
det er en joke. Igen for at sætte hans skyde egenskaber i perspektiv, så skød han 300 point i Vegas i
år på første runde, jeg skød 298. Så skyde det kan
han altså!
Efter dagens træning blev vi kørt til hotellet og
havde et par timer til at slappe af og pleje vores jetlag. Om eftermiddagen var vi tur i Mexico City med
en guide, der kunne fortælle lidt om de historiske
bygninger i Mexico City. Når man snakker om Mexico City, så skal man også huske alle de mennesker
(anslået indbyggertal 22. mill. red.), og vi blev enige
om, at alle beboerne havde valgt samme dag at besøge bymidten i, for hold nu op, hvor var der
mange, det var slet ikke til at komme frem.
Arrangørerne havde arrangeret, at vi om aftenen
skulle ind of se Mexican wrestling, som er en meget
stor sport i Mexico. Det var noget af en oplevelse, et
kæmpe show, og fantastisk at se hvor dygtige de er
til det kampshow. Vi mødte også nogle af de mest
berømte mexicanske kæmpere backstage. Halvvejs i
kampprogrammet blev bueskytterne introduceret enkeltvis. Vi skulle rejse os i den kæmpe arena. Dette
igen et led i målet om at promovere bueskydning og
stævnet der skal foregå søndag. En fantastisk oplevelse.
Fortsættes på side 14
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Fortsat fra side 13
Mixhold i ny indpakning
Lørdag stod på træning om formiddagen, hvor vi fik
trænet lidt holdskydning. Det er en anderledes
mixhold skydning. 4 skytter: 2 herrer og 2 damer
som hver skyder en pil. Vi kender alle hinanden fra
skydebanen, men vi har aldrig skudt på hold sammen før, så vi var spændte på, at skulle skyde søndag. Der var flere sportskanaler med til træningen.
De lavede interviews, og der var specielt Matt Stutzman, blandt andet fordi handicappede i Mexico har
det meget svært, både i sport og i dagligdagen. Der
er ikke megen hjælp og støtte til dem, der har brug
for det. Erika Jones og Matt Stutzman skød en lille
opvisningsmatch på 4 pile på 70 m, og Matt vandt
med 1 point.
Belejring af fans
I de samme dage, som vi var i Mexico, var der de nationale indendørs mesterskaber, så kl. 12 var der arrangeret en autografevent, hvor skytterne kunne
komme forbi og møde os internationale skytter og få
en autograf og billeder, hvis de havde lyst. Og det
skal jeg love for, at de havde. Det tog 1½ – 2 timer
og ca. 200 børn og unge var forbi. Vi skrev på tshirts, billeder, pilekoggere og selv på de medaljer,
de lige havde vundet. Endnu en sjov oplevelse, som
vi ikke er vant til hjemmefra.
Hvem ville vinde?
Nu er det blevet søndag, og selve konkurrencen skal
finde sted. Finalebanen lå på en stor bro, som gik
over en af de mest trafikerede veje i Mexico City,
hvor der på hver side af broen var parkarealer. Konkurrencebanen lå op mod et kæmpe monument og
slotsbygninger. Og den anden vej lå træningsbanen,
så der blev skudt i begge retninger på broen. Setup
på banen var fantastisk. Det var en World Cup finale
værdig. Skytterne skød fra en stor platform hævet
over jorden, og der var plads til 1500 tilskuere foruden alle standpladserne.
Alle matcher blev skudt som almindelige finaler,
og en vunden match gav holdet 1 point. Alle skytter
skød en match mod hinanden. Formiddagen var i
compoundens tegn og eftermiddagen i recurvens,
for til sidst at slutte af med to gange mixhold, hvor
hver vunden match gav 2 point. Alle matcher blev
skudt, som var det en World Cup finale med tv og
speaker på og kun en match af gangen. Det var en
fed fornemmelse at stå på sådan et setup og skyde.
Hvor ofte er det lige man får lov til det?
Energi og gejst
Alle matcherne igennem dagen var tætte. Vi vandt
og tabte næsten alle en match. Min første match
blev vundet efter shoot off. Jeg havde dagen igennem svært ved at fange den rigtig gode skydning,
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men det var heldigvis nok. Peter Elzinga, Linda
Ochoa og Oh var de eneste, der holdt rent bord. Da
vi alle var uden vores egen coach, så var vi skytter
coach og supporter for hinanden. Dette stævneformat var så nyt og spændende, at jeg har sjældent
følt sådan en spænding igennem hele dagen. Hver
en match var vigtig og kunne være afgørende for
det endelige resultat.
Da compound skytterne var færdige, havde vi et
lille forspring på 5-3 til mexicanerne, ikke helt så
meget som vi havde håbet, da mexicanerne havde et
super stærkt recurve hold, der var klar til tage point.
På holdet var blandt andet. OL-sølv og OL-bronzevinderne fra 2012, Aida Roman og Mariana Avita. Igen
lå alle matcher ekstremt tæt. Oh nåede ud i shoot
off, men vandt den med god stil. De andre vandt og
tabte hver en match. Så da vi nåede til holdskydningen, havde vi et komfortabelt forspring på 10-6,
hvilket betød vi i værste fald var sikker på shoot off
om titlen. I compound var der ikke megen tvivl. Vi
kom stærkt fra start, og lukkede ikke mexicanerne
ind i kampen. Så var det recurve. En meget tæt
match, som endte med shoot off, men Oh og Karina
havde de bedste nerver og tog sejren. Så 14-6 til
World Team, og sejren var i hus.
De sidste tre timer af matcherne blev sendt live til
16 lande på tv. Man må sige, de fik fået promoveret
bueskydning i ugens løb. I pausen havde Matt Stutzman et show hvor han underholdt med jokes og historier om ham og hans liv samt en skyde opvisning.
En kæmpe oplevelse og et kæmpe show var slut. Vi
kunne pakke sammen med en masse gode erfaringer og minder fra denne uge.
Du finder mange flere billeder på Martin Damsbos
atletside på Facebook.

World All-Star holdet:
Sara Lopez, Colombia, compound
Erika Jones, USA, compound
Peter Elzinga, Holland, compound
Martin Damsbo, Danmark, compound
Jessica Tomasi, Italien, recurve
Karina Winter, Tyskland, recurve
Jean-Charles Valladont, Frankrig, recurve
Jin Hyek Oh, Korea, recurve

Mexico All-Star holdet:
Linda Ochoa, compound
Martha Hernandez, compound
Gerardo Alvarado, compound
Julio Fierro, compound
Mariana Avitia, recurve
Aida Roman, recurve
Jurn Rene Serrano, recurve
Luis El Abulelo Alvrez, recurve
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Bueskytte skød
gang i håndboldfesten
Tekst og foto: Dan Hansen

Forestil dig, at over 1000 tilskuere råber, pifter, klapper og slår på tromme, hver gang du skyder en 10’er.
Det var forholdene for bueskytten Stephan Hansen, da han blev hyldet for sine to VM guldmedaljer
(ved hhv. senior og ungdoms-VM) i pausen mellem
Nykøbing Falster Håndbold og Viborg i kvindernes
bedste håndboldliga den 30. oktober 2013.
Stephan var inviteret til at give en opvisning på
sine buefærdigheder, for så samtidig at blive hyldet
af Borgmesteren og håndboldklubbens formand.
Opvisningen blev indledt med en gennemgang af
Stephans resultater i 2013, hvorefter de sidste tre
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pile fra guldfinalen for hold ved senior VM blev vist
på storskærm. Alle var imponeret, og klapsalverne
blev ikke mindre, da Stephan Hansen på 18 meter
skød seks pile og lavede 59 points.
– Det var en fantastisk scene. Aldrig har jeg prøvet
at have så mange tilskuere, så ud over at det var
fedt at Nykøbing Falster bakker så meget op om
mine præstationer, så var det en rigtig god træning
af min koncentrationsevner og nerver, udtalte Stephan Hansen ovenpå den unikke oplevelse.
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Med lov skal
land bygges

Forfatteren af denne artikel har altid været en af dem, som har været
tilhænger af, at man fulgte reglerne, men denne opfattelse blev
ændret kraftigt ved VM i Tyrkiet, hvor det vigtigste blev lovens ånd og
ikke ord. Formålet var nemlig at få kåret en verdensmester på lige
vilkår.
Tekst og foto: Karsten Weikop, TIK bueskydning (karsten@tikbue.dk)

VM 2013 blev afholdt i Belek, Tyrkiet i starten af oktober. Under VM’et og specielt under eliminationsskydningerne for compound hold tænkte jeg på
Jyske Lov og hvad Valdemar Sejr i år 1241 fik nedfældet:
– Med lov skal land bygges, men ville enhver nøjes
med sit eget og lade andre nyde samme ret, da behøvede man ikke nogen lov. Men ingen lov er jævngod at følge som sandheden, men hvor man er i tvivl
om, hvad der er sandhed, der skal loven vise sandheden.
Sandheden er, at VM-stævnet har til formål at
kåre en verdensmester, mens loven er for at sikre, at
det foregår under lige forhold.
Selve stævnet
Skydningen startede søndag og foregik i dejligt solskinsvejr med en temperatur på omkring 30 grader
og næsten ingen vind. De efterfølgende dage var
der samme vejr med mere eller mindre vind, men for
en skytte fra Danmark var det ikke noget ud over
det sædvanlig.
Eliminationsskydning var næsten overstået, og der
manglede kun at blive fundet finalisterne i compound hold for henholdsvis damer og herrer. Disse
sidste dyster skulle foregå fredag morgen, men da vi
kom til banerne, var der en vind som gik på tværs
og med vindstød af stormstyrke. Træningen gik i
gang, og allerede fra først pil var der mange skytter,
som skød forbi – ja, VM skytter kan også skyde
forbi!
Kort før selve skydningen skulle starte, blev alle
Team Captains indkaldt til et møde, hvor World Archerys event director Juan Carlos Holgaao fremlagde
et antal alternativer til den normale procedure for afvikling af konkurrencen:

1. Udskyde skydningen til eftermiddagen, hvilket
dog hurtigt blev forkastet, da vejrudsigten for
eftermiddagen lød på endnu mere vind.
2. Sætte 80 cm ansigter op i stedet for 40 cm.
Dette var blevet gjort, hvis man havde haft
nogle.
3. Flytte ansigterne ind på midten af måtterne, således at antallet af forbiskud blev reduceret
4. Fordoble skydetiden fra 120 sekunder til 240,
således at skytterne lettere kunne finde huller i
vinden
Løsning 3) og 4) blev valgt. Som Juan Carlos sagde:
– Der kan dermed ikke skydes verdensrekorder,
men det var nok alligevel ikke sket, men vi får fundet en verdensmester hvor alle har lige forhold.
Det gjorde dog ikke, at der ikke var missere, hvilket ses på danskernes ansigt.
De colombianske kvinder valgte at skyde med
tungt lastede rygsække for ikke at lette. Så kraftig
var vindstødene. På det danske hold var der også
fare for at Stephan Hansen skulle lette, men det
skete ikke. Faktisk skød det danske hold med Stephan Hansen, Martin Damsbo og Patrick Laursen sig
i finalen, som de vandt dagen efter.
Hvad kan vi lære
Det som vi kan lære af ovenstående historie er, at
når vi holder stævner, skal vi se reglerne som et hjælpeværktøj til at opnå en fair konkurrence, mens det
at overholde reglerne for reglernes skyld, ikke er et
mål i sig selv. Som vi altid skal huske: ”Det skal være
sjovt at skyde med bue”, hvilket skal gælde fra det
lille lokale stævne i Danmark til Verdensmesterskabet.
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Tak fordi jeg
må være med
Mit navn er Mads Bang Aaen Kornerup, jeg er 34 år
og er pr. 1. november startet som eventchef for VM i
bueskydning, som vi fra den 26. juli til den 2. august
2015 skal afvikle i København. Jeg kender meget få
af jer i øjeblikket, da jeg ikke kommer fra bue-verden, men forhåbentlig kommer jeg til at lære mange
af jer at kende frem mod VM. At jeg ikke kender ret
meget til bueskydning endnu, håber jeg kan blive
opvejet af mine erfaringer med at organisere og afvikle events, og så vil jeg selvfølgelig gøre en masse
for at blive klogere på bueskydning i den kommende
tid.
Jeg er uddannet kandidat fra CBS i Politisk Kommunikation og Ledelse i 2008. I mit speciale skrev
jeg om at få store sportsbegivenheder til Danmark
med København som case. Efter mit studie blev jeg
ansat som projektleder for VM i Brydning, som i
2009 blev afviklet i Herning. I de sidste år har jeg
været eventchef for EM i Volleyball, som her i efteråret er blevet afviklet i Odense, Aarhus, Herning og
København samt i Gdansk og Gdynia i Polen. EM i
volleyball var et delt værtskab mellem Danmark og
Polen med finaler i Parken.
Ingen af disse to sportsgrene havde jeg, inden jeg
startet på projekterne, kendskab til, så jeg har før
prøvet at skulle sætte mig ind i en ny sport. Jeg
håber dog her i starten, at I vil bære over med mig,
hvis alle fagudtryk ikke er helt korrekt i starten. Til
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højre kan I se et par af mine yndlingsbilleder fra EM i
Volleyball. Når VM i 2015 er overstået, håber jeg
meget, at vi får skabt et lige så fantastisk billede fra
VM i bueskydning.
Selv om jeg først er startet i november, havde jeg
glæden af at være nede og se VM i Tyrkiet i efteråret
for at lære af deres afvikling og få et indblik i bueverden. Ud over at jeg blev meget klogere på hvad
VM i Bueskydning er, var det også fantastisk at se de
flotte resultater, som de danske skytter leverede. Især
under Majas finale gik det rigtig op for mig, hvor
spændende og fascinerende en sport, jeg er blevet
ansat til at lave VM for.
Jeg ser rigtig meget frem til arbejdet med VM og
håber, at I alle vil være med til støtte op om VM, for
det bliver kun rigtigt godt, hvis vi får alle med. Har I
gode ideer, stort som småt, håber jeg I vil kontakte
mig og fortælle mig om dem, for kun sådan lykkes
det at få anvendt VM bedst muligt for Bueskydning
Danmark.
Fra nu og frem mod VM vil jeg løbende fortælle
jer om VM her i bladet, så I forhåbentlig kan følge
med i forberedelsen og forhåbentlig begynde at
glæde jer til VM på hjemmebane.
Med venlig hilsen
Mads Bang Aaen Kornerup
mba@archery2015.com – 2897 7842
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Det er endnu engang med stor glæde, jeg skriver en
julehilsen til alle bueskytter i Danmark.
Året 2013 har i sandhed været et helt specielt år
for dansk bueskydning. Det er året, hvor vores nye
navn Bueskydning Danmark for alvor er taget i brug,
som et forvarsel på nye tider for bueskydning.
Og disse nye tider kom lynhurtig med nogle
fantastiske resultater fra vores skytter. Ved World
Cups har vi hentet nogle flotte placeringer både for
compound og recurve. Højdepunktet var selvfølgelig
Martin Damsbo, der vandt den samlede World Cup
ved finalestævnet i Paris.
Dernæst kom de forskellige verdensmesterskaber.
Først for skiveskytterne, hvor vi fik 2 guld og en
bronze og blev næstbedste nation af alle.
– Drømmer jeg eller er jeg vågen?
Dernæst verdensmesterskaber i 3D. Guld, sølv og
bronze blev det til. – Nu drømmer jeg vist.
Og endelig ved ungdomsverdensmesterskaberne
hvor Stephan Hansen vandt guld individuelt. Han sikrer sig således to verdensmesterskaber dette år.
– Nu må jeg vist hellere vågne.
Og det gør jeg så, og det er alt sammen sandt.
Fantastisk – outstanding – super. Man kan ikke finde
ord for, hvor godt det er.

Medaljeglæde
BUESKYDNING er faldet over dette
herlige billede, som vi vil dele med
alle vores læsere. Peter Ørbjerg og
Christoffer Han-Hansen, TIK
Bueskydning, deltog ved Lyngby
Bueskyttelaugsstævne den 2.
november, og de fik medaljer med
hjem. Peter vandt bronze i recurve
mikr, og Christoffer vandt bronze i
recurve mini.
Fotograf var Mette Ørbjerg.
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Tusind gange tillykke til Jer alle med Jeres flotte
præstationer og tak for, at I har repræsenteret Danmark så flot.
På breddesiden arbejdes der også hårdt og også
her giver det bonus. Der uddannes løbende nye trænere, og vi fornemmer en god medlemstilgang rundt
omkring i klubberne. Der lægges et kæmpearbejde i
afholdelse af stævner rundt omkring i landet, og de
er alle af høj kvalitet. Tusind tak for det.
Året 2013 bliver også året, hvor Ole Gammelgaard
stopper som landstræner – helt efter eget ønske.
Heldigvis har vi en god afløser klar i Niels Dall og
heldigvis fortsætter Ole med at hjælpe os som trænerkonsulent.
Vi er i skrivende stund i fuld gang med at planlægge 2014, og der kommer mange spændende tiltag både for bredde og elite, så det vil I høre meget
mere om i den kommende tid, efterhånden som planerne falder på plads.
Det er med et stort smil på læben, jeg ønsker alle
i Bueskydning Danmark en rigtig god jul og et godt
nytår.
Hilsen Rolf Lind
Formand, Bueskydning Danmark

STÆVNEkalenderen

(Klik ind på www.bueskydningdanmark.dk og få flere detaljer)

DECEMBER

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
1.
8.-9.
15.

Ans
Singapore
Aarhus

Silkeborg Bskl.
WA
Aarhus Bskl.

Juledogme 8-12-18 m.
World Cup 2 – indendørs
Ungdomsstævne

JANUAR

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
5.
Taastrup Idræts Haller
TIK
				
11.
Nykøbing F.
Nykøbing F Bskl.
11.
Helsinge
Gribskov Bsk.
				
12.
Helsinge
Gribskov Bsk.
18.
Bellinge Idrætscenter
Arcus
19.
Bellinge Idrætscenter
Arcus
24.-26.
Telford, England
WA
25.
Lyngby
Lyngby Bskl.
26.
Lyngby
Lyngby Bskl.

Nytårspokalen 18m Seniorstævne m.
finaler
Las Nykøbing
Møllejagten Ungdom
– Ungdomsturneringen
Møllejagten Senior
Sct. Sebastian Cup og FM
18m hold turnering
WC3 - indendørs
Muldvarpejagten Ungdom 3D
Muldvarpejagten Senior 3D

FEBRUAR

DATO	STED	ARRANGØR	STÆVNETYPE
2.
Hillerød
7.-9.
Las Vegas, USA
16.
Hillerød
23.
Esbjerg
25.-2. marts

Hillerød Bskl.
WA
Hillerød Bskl.
Viking, Esbjerg
Nimes, Frankrig

FITA 18/12/8 m. Frederiksborgpokalen
WC4 Indendørs og WC Finale
SM Inde
3D
WA
VM Inde
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